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Pasování na čtenáře

ZÁŘÍ

Tradiční akcí, které jsme se pravidelně zúčastňovali, bylo pasování na čtenáře. To se konalo pro
žáky 1. třídy vždy na konci školního roku. Bohužel tomu bylo
letos jinak a pasování se konalo
až v měsíci září, kdy už naši prvňáčci byli ve 2. třídě.
V městské knihovně v Litomyšli
nás
přivítaly
postavičky
z pohádek B. Němcové, např.
Maruška, Hloupý Honza a princezna se zlatou hvězdou na čele.
Ti měli připravené pro žáky úkoly. Těm se dařilo a vyřešili
všechny hádanky ani nezabloudili
v bludišti. Za odměnu byli pasováni na čtenáře a obdrželi pěknou
knížku a čtenářský průkaz do
knihovny.

Zahájení nového školního
roku
V naší škole jsme přivítali nové
spolužáky. Jsou to dva chlapci a
dvě děvčata. Nastoupili do první
třídy, kde se budou učit číst, psát
a počítat. Na všechno se prý hodně těší. Od nás na uvítanou dostali krásné kornouty s motýly, které
byly plné školních potřeb např.
děti dostaly pastelky, vodovky,
modelínu, ale i tužky a štětce.
Přejeme jim, aby se jim ve škole
s námi moc líbilo.
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Plavecký výcvik v Poličce

BAMBINI CUP 2020

Se začátkem nového školního
roku nás opět čekal, u dětí velmi
oblíbený, plavecký výcvik. Během deseti lekcí se žáci učí a
zdokonalují v plaveckých dovednostech, které Plavecká škola
v Poličce předává velmi hravou a
nápaditou formou. Žáci se učí
nejen základním plaveckým stylům prsa, kraul nebo znak, ale
také umět se potápět a orientovat
se pod vodou, správně vydechovat do vody, splývat na břiše i na
zádech nebo skoky do vody.
K tomu využívají řadu plaveckých pomůcek a k relaxaci vířivku nebo tobogán. Plavecké škole
moc děkujeme za příjemně strávený čas.

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 v rámci
slavnostního otevření nového
školního hřiště s umělým povrchem proběhl tradiční turnaj v
malé kopané pro vesnické školy v
okolí – 1. - 3. třídy. Turnaj pořádá tradičně místní Základní a
mateřská škola v Dolním Újezdu
ve spolupráci s Obecním úřadem,
TJ. Sokol Dolní Újezd, Fotbalovou školičkou Václava Brůny
Chobotnička.
Letošní rok se turnaje zúčastnily
tyto školy: ZŠ Osík, ZŠ Vidlatá
Seč, ZŠ Trstěnice a dvě družstva
ZŠ a MŠ Dolní Újezd. O medaile,
poháry a putovní pohár se urputně bojovalo. K vidění byly velice
kvalitní zápasy, žádná ze škol se
nechtěla nechat zahanbit, ale především šlo o přátelské setkání
žáků těchto škol a jejich pedagogů.
V konečných výsledcích se na
prvním místě umístila ZŠ a MŠ
Dolní Újezd „bílí“, 2. místo ZŠ a
MŠ Dolní Újezd „červení“,
3. místo – velké překvapení Vidlatá Seč (nejlepším hráčem týmu
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byl vyhlášen Jakub Dušek),
4. místo ZŠ Osík a 5. místo ZŠ
Trstěnice.
Jako tradičně mělo každé družstvo svého odborného poradce z
řad fotbalistů a trenérů Sokola
Dolní Újezd. Turnaj navštívila
milá návštěva – Honza Kolčava –
trenér mládeže SK České Budějovice a ligový hráč a bývalý
mládežnický reprezentant České
republiky Ondřej Herzán. Všichni
účastníci turnaje dostali od kluků
drobné fotbalové dárky a kartičky
s podpisy ligových hráčů.
Na závěr turnaje slavnostně otevřel a předal toto nové hřiště do
užívání místní základní škole
starosta obce Miloš Vrabec.
Naši školu velmi dobře reprezentovali Lukáš Boštík, Martin Čejka, David Klusoň, Jakub Boštík,
Terezka Čejková, Šimon Šilar,
Miroslav Štěpánek a Jakub Dušek. Ohromné překvapení z
3. místa jsme oslavili velkým
dětským šampaňským. Ještě jednou všem moc gratulujeme!

Den s oblíbenými plyšáky
Středeční den si ve škole žáci
třetí, čtvrté a páté třídy zpříjemnili přítomností svých plyšáčků.
V rámci projektového vyučování
svoje plyšáky nejdříve představili
ostatním a uspořádali malou
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módní přehlídku. Tím ale zdaleka
nekončí účel jejich návštěvy.
V hodinách českého jazyka je
žáci ve slohovém cvičení popsali
a během hodiny výtvarné výchovy i umělecky ztvárnili. Celý den
se s námi naši chlupatí kamarádi
vzdělávali, užili si i přestávek a
těšili se po vyučování do družiny,
kde si společně pohráli. Vědí, že
letos nejsou ve škole naposled,
navštíví nás ještě nejméně jednou
a tentokrát v roli učitelů. Už se
všichni moc těšíme, jak jim to
půjde za katedrou.

PROSINEC

Návštěva anděla
Jako každoročně, tak i letos žáci
vyhlíželi návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. V dnešní době je ale
vše díky covidu trochu jinak a to
se dotklo i návštěvy této skupinky v naší škole. Letos k nám přiletěl pouze sám anděl. Nejspíš se
v nebi doslechli, že jsou naše děti
moc hodné a není třeba je strašit
ohněm pekelným. Drobné hříšky
andělovi sdělily paní učitelky a
všichni malí hříšníci slíbili nápravu. Samozřejmě nesměla chybět ani sladká odměna za dobré
skutky
v podobě
dobrůtek
v kornoutu. Všichni se na závěr
s andělem vyfotili a popřáli mu
šťastnou cestu zpět do nebe. Příští rok už snad bude návštěva početnější a seznam hříchu kratší.
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nižších ročníků a z hygienických
důvodů nebyly ani ozdobené.
Přesto všem moc chutnaly a důkazem je to, že žádné nezbyly.
Každá třída také měla svůj vlastní
ozdobený stromeček. Ozdoby na
něj si žáci vyrobili sami. Ráno
jsme se sešli ve velké třídě, která
byla slavnostně upravena, a
zhlédli
krátkou
pohádku
s vánoční tématikou. Potom jsme
si povídali o Vánocích, proč se
vlastně slaví, jaké známe vánoční
zvyky, apod. Během tohoto vyprávění jsme si pochutnávali na
cukroví a vánočním čaji. Na řadu
pak přišly nejznámější obyčeje,
které jsme si vyzkoušeli. Pak už
nás čekalo jen rozdávání dárků,
které si mezi sebou dávali žáci
navzájem a rozbalování balíčků
s novými hračkami do školní
družiny. Peníze na ně poskytlo
SRPDŠ, za což jim moc děkujeme. Nakonec jsme si popřáli vše
nejlepší a hodně
zdraví do nového
roku, což samozřejmě přejeme i
Vám všem.

Vánoční besídka
Jako každý rok jsme se i letos
sešli před zimními prázdninami
na vánoční besídce. Vzhledem
k situaci (COVID 19) byla sice
trošku jiná, než na jaké jsme byli
zvyklí v minulých letech, ale
stejně udělala našim žákům
spoustu radosti. Vánoční perníčky pekli ve družině pouze žáci
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